Arfer orau

Ysgol Gynradd Gymraeg Cwm Garw, Penybont ar Ogwr
Nifer y disgyblion: 152
Ystod oedran: 3-11 oed
Dyddiad arolygiad Estyn: Hydref 2011
‘Ysgol a Mwy’ (6 phlentyn – sydd wedi codi
o 3 phlentyn/2.2% yn ddiweddar). Derbynir
cymorth iaith o fewn yr ysgol gan 43 o
ddisgyblion (28%). Derbynir cymorth rhifedd
gan 23 o blant. Daw bron pob plentyn o gartref
lle nodir Saesneg fel y famiaith a dau blentyn
lle nodir y Gymraeg fel iaith y cartref. Mae tri
plentyn yn dod o drais ethnig.

Maes arfer sy’n arwain y sector a
nodwyd yn ystod yr arolygiad ac sy’n
berthnasol i ddangosydd ansawdd
penodol:
Cwestiwn Allweddol: 1
Dangosydd Ansawdd: 1.1
Agwedd: Safonau
Cyd-destun a chefndir i arfer sy’n
arwain y sector
Mae Ysgol Gynradd Gymraeg Cwm Garw yn
ysgol sy’n darparu addysg ddwyieithog i 152
o blant (i fyny o 143 yn 2009 ), ym mhentref
Pontycymer, Cwm Garw – i’r gogledd o
Benybont-ar-Ogwr. Dangosir rhifau statudol
bod 20% o’r disgyblion yn gymwys i dderbyn
cinio rhad, sydd tua’r un canran a rhifau lleol a
chenedlaethol (17.8%). Mae’r canran cyfredol
ar gyfer Medi 2010 wedi codi i 25% o blant oed
statudol (28 o 111).
Mae chwech dosbarth yn yr ysgol: Meithrin/
Derbyn; Derbyn/Blwyddyn 1; Blwyddyn 1/2;
Blwyddyn 3; Blwyddyn 4/5 a Blwyddyn 5/6.
Mae chwech athro llawn amser a Phennaeth
yn yr ysgol, yn ogystal a chwech cynorthwyydd
llawn amser ac un rhan amser. Mae 4% o
ddisgyblion yn derbyn cymorth AAY ar lefel

Bu’r ysgol yn targedu cyrhaeddiad bechgyn ers
2004. Roedd dadansoddiad UDRh yr ysgol o
ddata asesu 2003 yn dangos gwahaniaethau
rhwng merched a bechgyn, yn enwedig bod
llai o fechgyn yn cyrraedd lefelau 3 a 5 ac felly
aethom ati i geisio codi cyrhaeddiad y bechgyn.

Disgrifiad o natur strategaeth neu
weithgaredd:
Dyma rai o’r strategaethau, gweithdrefnau ac
adnoddau hyderwn sydd wedi cael effaith ar
gyrhaeddiadau’r bechgyn:
• darllen proffesiynol ar y gymhariaeth rhwng
sgiliau meddyliol bechgyn a merched.
Addasu dulliau dysgu/addysgu yn sgil y
wybodaeth hyn;
• defnydd effeithiol o systemau tracio
cyfrifiadurol, sy’n hwyluso dadansoddiadau
o ddata bechgyn ar draws y cwricwlwm;
• gwariant ar adnoddau i ddenu bechgyn at
ddarllen yn y Gymraeg a’r Saesneg, e.e.
cyfres Saesneg sy’n cynnwys llyfrau stori a
llyfrau gwybodaeth; llyfrau diddordeb uchel/
lefel isel; llyfrau cartwn/comic;
• defnydd o fyrddau gwyn
unigol mewn gwersi
llythrennedd a
rhifedd ar draws y
“Ers 2005-07
cwricwlwm;
• defnydd o
rydym yn uch na
TGCh ar
safonau yr AALl ym
draws y
mhob maes”
cwricwlwm sy’n
gwella sgiliau
llythrennedd ;
• disgyblion yn
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•
•

•
•

•

•

cael dewis rhydd o lyfrau i fenthyca yn yr
adran iau. Y bechgyn yn mwynhau llyfrau
gwybodaeth;
defnydd o gynllun masnachol Saesneg sy’n
rhoi strwythur synhwyrol i sillafu yr iaith.
Nifer o weithgareddau hwylus yn cynnwys
cerddoriaeth a rapio, gemau, llyfrau
mawr, CDau a chardiau fflach. Bechgyn,
yn enwedig, yn ymateb yn dda i newid
gweithgareddau byr yn aml;
cynllun masnachol yn Saesneg - astudio
amrywiaeth o destynau ffuglen a ffeithiol yn
ystod bob tymor. Llai o bwyslais ar astudio
nofelau hirion;
cynllun gwaith Cymraeg (yn seiliedig ar
gynllun ESIS) yn pwysleisio sgiliau;
defnydd o gynllun masnachol ym mlwyddyn
1 a 2, yn y Gymraeg, sy’n hybu sgiliau
ysgrifennu mewn ffordd hwylus, trwy
ddefnydd o degannau meddal a llyfrau
mawr. Yr un cynllun yn cael ei ddefnyddio
yn Saesneg gyda blwyddyn 3;
corneli chwarae rol yn y Cyfnod Sylfaen
a CA1, yn apelio i fechgyn, yn ogystal a’r
marched;
ymrwymiad a nifer o strategaethau lleol
(Clwb Clebran - Bridgend Talk Project) a
chenedlaethol (Darllen Miliwn o Eiriau) sy’n
hybu diddordeb bechgyn mewn darllen ac
iaith (ac yn achos Darllen Miliwn o Eiriau yn
cynnig elfen gystadleuol i’r bechgyn o ran
cyfrif faint o eiriau roeddynt yn darllen bob
dydd/wythnos);
mae targedu darllen bechgyn yn rhan o
waith ymchwil gweithredol (action research)
y Pennaeth ar gyfer CPCP. Mae athrawes
ym mlwyddyn 3 hefyd yn gweithio ar waith
tebyg ar gyfer MA mewn Addysg;a
mae gan y bechgyn ‘fodelau rol’ da, am fod
2 allan o 3 o athrawon CA2 yn ddynion.

Mae nifer o strategaethau ar waith yn
ddiweddar er mwyn cynnal/gwella safonau ein
disgyblion a’r bechgyn yn arbennig., ee Uwchgynorthwyydd yn cynnal sesiynnau darllen gyda
bechgyn a dargedwyd yn yr adran Iau; y ddau
athro (gwrwaidd) yn darllen straeon i blant y
Cyfnod Sylfaen; sefydlu prosiect llythrennedd
Cymraeg ar y cyd gyda Ysgol Saesneg leol.
Nad oes un adnodd, weithgaredd na weithdrefn
yn gyfrifol am berfformiad da, ond yn hytrach
cyfuniad o nifer ohonynt. Mae dadansoddiad
effeithiol ac ystyrlon o ddata, sy’n arwain at

gynllun ysgol gyfan o weithdrefnau yn sicr o
gael effaith gadarnhaol ar safonau bechgyn, yn
ogystal a’r merched

Pa effaith mae’r gwaith hwn wedi’i
chael ar ddarpariaeth a safonau dysgwyr?
Mae safonau plant CA1 yn dda iawn. Ers 2004
mae’r cyfartaledd treigl yn dangos gwelliant
cyson ym mhob pwnc craidd a’r DPC (heblaw
am grwp 2008-10 lle roedd gostyngiad ym
mathemateg ac felly’r DPC). Ers 2005-07 rydym
yn uch na safonau yr AALl ym mhob maes.
Mae’r bechgyn wedi perfformio’n well na’r
merched (DPC) yn 2005, 2006, 2008 a 2010.
Yn CA 2 mae’r bechgyn wedi perfformio’n
gyfartal a’r merched (DPC) yn 2005 a 2007 ac
yn well yn 2010.

